
NA GULBENKIAN

Remix reinventa Diabelli

Concerto Dirigido pelo
maestro titular Peter

Rundel o RemixEnsemble

Casa daMúsica apresentase hoje naGulbenkian
ORemixEnsemble CasadaMúsi

ca apresenta se esta noite 21 00
noGrandeAuditório daGulben

kian onde será dirigido pelo seu
maestro titular PeterRundel na
foto irá interpretar 33Variações
sobre33Variações apartirdasVa
riações Diabelli de Beethoven
2010 11 do compositor emaes
tro alemãoHansZender

Esta obra foi escrita a pensar no
Ensemble Modern de Frankfurt
um dosmais prestigiados agru
pamentos dedicadosàmú
sicado nosso tempo ecom
o qualZender temumare
lação praticamente desde
a fundação domesmo

Oautordecidiudedi

cá la ao grande pia
nistaAlfred Bren

del comoqual diz
descobriu verda
deiramente a obra

onde se inspirou as

33 Variações sobre uma valsa de
Diabelli op 120 para piano solo
de 1819 23 de Ludwig van
Beethoven obra considerada um
dosmaioresmonumentos dahis
tória damúsicana formadavaria
ção

As VariaçõesdeZender estrea
ram se emBerlim a 9 de novem
bro de2011 pelo EnsembleMo
dern dirigido por Peter Hirsch
dando se hoje a estreia portugue
sa da obra

Nascido em 1936 Zender des
envolveu sempre as atividades pa
ralelas de maestro e de composi
tor Como maestro destacou se
principalmente enquanto diretor
musical e artístico da Ópera de

Hamburgo e da Orquestra da
Rádio de Saarbrücken

Desde 1999 que émaes
tro convidadopermanen
te da Orquestra da Rádio
do Sudoeste daAlemanha

deBaden Badene

Friburgo forma
ção que temuma
tradição ímpar
na interpretação
da música con

temporânea

Como compositor é autor de
umaobramuito variadanosgéne
ros quevisita No género das revi
sitações deobras dopassado Zen
der paraalémdeBeethoven jáfez
abordagens semelhantes com a
músicadeHaydn Schubert Schu
manneDebussy

No caso de Schubert avulta o
seu novo olhar sobre o ciclo de

Lieder Viagem de Inverno de
1993 o qual o RemixEnsemble
aliás já interpretou há cerca de
dez anos É tambémautor deuma

ópera sobre o Don Quixote 198991 1994
Estas 33Variaçõesestão organi

zadas em três partes daVar 1 11
da 12 22 e da 23 30 Há aindaum

momento particular naVariação
20 relacionado com a secção
dourada daobra a qual temuma
duração próximadahora
Curiosamente o piano o ins

trumento da obra original está
virtualmente ausentedesta obra
surgindo apenas naúltimavaria
ção comomemória longínqua
Amanhã o Remix interpreta

estamesmaobranaCasadaMú
sica
BERNARDOMARIANO
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